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ĪSS PAMATOJUMS 

Pienācīga darba jautājums nekad agrāk nav bijis tik svarīgs kā pēdējos gados. Tāpēc īpašas bažas 

rada tāda nedeklarēta darba novēršana, kas ir tieši saistīts ar nepastāvību. Eiropas Parlaments 

2014. gada 14. janvāra rezolūcijā aicināja sadarboties ciešāk un nostiprināt darba inspekcijas, lai 

apkarotu nedeklarētu darbu, un atzinuma sagatavotāja Eiropas Komisijas priekšlikumu vērtē 

atzinīgi. Nedeklarēts darbs ir īpaši postoša parādība, kas pieņemas spēkā šajos krīzes apstākļos, 

jo taupības pasākumi var palielināt ēnu ekonomikas daļu. Uztraucošāks ir tas apstāklis, ka darba 

ņēmēji bieži vien piekrīt nedeklarēta darba veikšanai, jo tā ir vienīgā iespēja saņemt lielāku algu, 

kas ne vienmēr ir pietiekama no iztikas viedokļa. Iespējams, ka ES līmenī koordinēta pieeja, 

kuru piemēro, lai saprastu cēloņus un apkarotu neoficiālo darbu, varētu stiprināt darba ņēmēju 

tiesības un aizsardzību, papildināt sociālās apdrošināšanas finansējumu un padarīt stingrākus 

darba standartus. Tā kā Eiropas darba tirgos sievietes joprojām tiek nodarbinātas nepietiekami, 

īstenojot ikvienu priekšlikumu par vispārējas nodarbinātības mērķa 75 % apmērā sasniegšanu 

līdz 2020. gadam un cenšoties sasniegt vēl lielāko LES 3. panta 3. punktā noteikto pilnīgas 

nodarbinātības mērķi, tomēr būtu jācenšas arī mazināt dzimumu atšķirību no nodarbinātības 

īpatsvara viedokļa. Sieviešu nodarbinātības palielināšana ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu viņu 

tiesības strādāt drošībā cilvēka cienīgos apstākļos un pelnīt iztiku saviem bērniem, un ir 

uzskatāma par ekonomiskās izaugsmes dzinējspēku. 

 

Kaut arī tradicionāli zināmajās nozarēs, kurās izmanto nedeklarētu darbu, piemēram, 

būvniecības, remontēšanas un rekonstrukcijas nozarē, strādā mazāks sieviešu skaits, viņu 

nedeklarētā darba apstākļi bieži vien esot nelabvēlīgāki un līdz ar to tie būtu jārisina ar ES 

platformas palīdzību. Kaut arī pretēji neoficiālās ekonomikas apmēram nav daudz datu par 

nedeklarēta darba raksturu visā ES, tiek pieņemts, ka sievietes biežāk uzņemas veikt nedeklarētu 

darbu, jo nespēj atrast darbu oficiālajā ekonomikā, un pastāv uzskats, ka viņu nedeklarētā 

nodarbinātība ir pastāvīgāka par vīriešu nodarbinātību. Sieviešu darbu privātās mājsaimniecībās, 

piemēram, telpu uzkopšanu, bērnu auklēšanu vai vecu cilvēku aprūpēšanu ir jo īpaši grūti 

kontrolēt, un tas bieži vien ir nestabils, nepietiekami atalgots un nedeklarēts. 

 

Eirobarometra 2014. gadā publicētajā apsekojumā tika konstatēts, ka nedeklarēto darbu 

strādājošo vīriešu un sieviešu darba samaksas patiešām atšķiras — sieviešu vidējā alga ir 231 

eiro salīdzinājumā ar 402 eiro, ko pelna vīrieši. Sievietes par galveno nedeklarēta darba 

veikšanas iemeslu 19 % gadījumu minēja citu ienākumu avotu neesamību, savukārt vīrieši šādu 

iemeslu minēja 12 % gadījumu. Viņas apgalvoja, ka 45 % no viņu ienākuma viņām izmaksā 

„aplokšņu algās”, savukārt vīriešiem aploksnēs izmaksāto algu īpatsvars ir tikai 29 %. 

 

Atzinuma sagatavotāja Komisijas priekšlikuma kontekstā vērš uzmanību uz to, ka definīcija, ar 

kuru nedeklarētu darbu definē kā „jebkādu likumīgu darbību, kuru persona veic par atlīdzību, 

bet kuru nedeklarē valsts iestādēm, ņemot vērā dalībvalstu tiesiskā regulējuma sistēmas 

atšķirības”, ir pieņemta 1998. gadā un diezin vai var kalpot par pienācīgu ES platformas izveides 

pamatu. Vispirms, lai definīcijā ietvertu visus attiecīgos darba ņēmējus, platformai būtu 

jāuzņemas šīs definīcijas pielāgošana reālajai situācijai dalībvalstīs. 

 

Attiecībā uz dzimumu aspektu atzinuma sagatavotāja papildus tam ir konstatējusi trīs šādas 

prioritātes: 
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1. tā kā Eiropas Savienībā nedeklarēts darbs izpaužas daudzējādi un to veic dažādi darba 

ņēmēji, kuriem ir atšķirīgi profili, dalībvalstīm ir jāīsteno dažādas pieejas, taču šo praksi ES 

līmenī ir grūti uzraudzīt. ES platformai būtu jārada iespējas veidot nedeklarēta darba kopīgu 

izpratni, īpašu uzmanību pievēršot visneaizsargātākajām grupām, piemēram, nedeklarēti 

nodarbinātām sievietēm, un atbilstošu rādītāju izmantošanai; 

 

2. lai šo kopīgo izpratni panāktu un izstrādātu minētos rādītājus, ir svarīgi, lai ES platformā 

piedalītos Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE), kas nodrošinātu dzimumu 

līdztiesības īstenošanu; 

 

3. kaut arī ES platforma ir paredzēta izpildiestādēm, nevajadzētu ignorēt nedeklarēta darba 

ņēmēju faktiskās vajadzības un ietekmi uz viņiem, un attiecīgajām iestādēm būtu jāpievērš 

pietiekama uzmanība šādu personu darba apstākļiem un visu personu iekļaušanai darba 

tirgū. 

GROZĪJUMI 

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju ņemt vērā šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

Lēmuma priekšlikums 

7.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

 (7a) Nedeklarēta darba raksturs dažādās 

valstīs atšķiras, cita starpā atkarībā no 

ekonomiskajiem, administratīvajiem, 

finansiālajiem un sociālajiem apstākļiem, 

kā arī darba ņēmēju un darba devēju 

motivācijas iesaistīties nedeklarētā darbā, 

un tā ietekme uz iedzīvotāju grupām ir 

nesamērīgi atšķirīga, piemēram, saistībā 

ar dzimumu un imigrācijas statusu. Darbs 

mājsaimniecībā, ko galvenokārt veic 

sievietes, ir īpaša problēma, jo šis darbs ir 

netipisks un sava rakstura dēļ neuzkrītošs. 

Lai novērstu visu veidu nedeklarētu 

darbu, ir nepieciešams sarežģīts un 

pielāgots politikas pieeju un pasākumu 

klāsts. 
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Pamatojums 

Darbs mājsaimniecībā un aprūpes nozarē bieži vien nav reglamentēts, un to nereti veic 

sievietes, un apmaiņa ar labāko praksi platformas ietvaros varētu būt nozīmīga no šīs 

nedeklarēta darba ņēmēju grupas viedokļa, jo politikas pieejas, piemēram, kvalifikāciju 

atzīšana vai diskriminācijas novēršanas pasākumi, ir sarežģīti un specifiski. 

 

 

Grozījums Nr.  2 

Lēmuma priekšlikums 

7.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

 (7b) Ciešāka sadarbība starp dalībvalstīm 

ne tikai ļaus risināt šo problēmu no 

fiskālā viedokļa, bet arī dos iespēju 

apmainīties ar labāko praksi sociālajā 

aizsardzībā, piemēram, par tiesībām uz 

pensiju un veselības aprūpes pieejamību, 

tostarp tām nedeklarēto darba ņēmēju 

grupām, kuras ir īpaši neaizsargātā 

stāvoklī vai veic darbu, kas ne visās 

dalībvalstīs tiek uzskatīts par nedeklarētu 

darbu, piemēram, neformāla bērnu vai 

vecu ģimenes locekļu aprūpe, ko tuviem 

piederīgajiem sniedz galvenokārt sievietes. 

 

 

Grozījums Nr.  3 

Lēmuma priekšlikums 

8. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(8) Dalībvalstīs ir ieviests plašs klāsts ar 

politikas metodēm un pasākumiem 

nedeklarētā darba apkarošanai. Dalībvalstis 

ir arī noslēgušas divpusējus nolīgumus un 

īstenojušas daudzpusējus projektus 

attiecībā uz nedeklarēta darba atsevišķiem 

aspektiem. Platforma nekavēs divpusēju 

vienošanos vai pasākumu piemērošanu 

administratīvās sadarbības jomā. 

(8) Dalībvalstīs ir ieviests plašs klāsts ar 

politikas metodēm un pasākumiem dažādu 

nedeklarētā darba veidu apkarošanai. 

Dalībvalstis ir arī noslēgušas divpusējus 

nolīgumus un īstenojušas daudzpusējus 

projektus attiecībā uz nedeklarēta darba 

atsevišķiem aspektiem. Dalībvalstis tiek 

arī aicinātas parakstīt attiecīgās SDO 

konvencijas, piemēram, Konvenciju par 
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darba inspekciju (Nr. 81) un Konvenciju 

par mājsaimniecībās nodarbinātajām 

personām (Nr. 189). Platformai būtu 

jādarbojas līdztekus dalībvalstu 

pasākumiem un jāpalīdz uzlabot 

pievienošanās šādiem nolīgumiem un to 

īstenošana. 

 

 

Grozījums Nr.  4 

Lēmuma priekšlikums 

10. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(10) Dalībvalstu sadarbības stiprināšana ES 

līmenī ir nepieciešama, lai palīdzētu 

dalībvalstīm lietderīgāk un efektīvāk 

novērst nedeklarētu darbu un atturēt no tā. 

(10) Dalībvalstu sadarbības stiprināšana ES 

līmenī ir nepieciešama, lai palīdzētu 

dalībvalstīm lietderīgāk un efektīvāk 

novērst nedeklarētu darbu un atturēt no tā, 

ņemot vērā dzimumu atšķirības. 

Grozījums Nr.  5 

Lēmuma priekšlikums 

12. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(12) Platformai būtu jāizmanto visi būtiskie 

informācijas avoti, jo īpaši pētījumi, 

divpusējie nolīgumi starp dalībvalstīm un 

daudzpusējie sadarbības projekti, un jārada 

sinerģijas starp esošajiem ES līmeņa 

instrumentiem un struktūrām, lai 

palielinātu šo pasākumu atturošo vai 

preventīvo ietekmi. Dalībvalstu darbību 

operatīvo koordināciju varētu īstenot kā 

kopīgas mācības, profesionālapskates un 

risinājumus datu apmaiņai. Eiropas mēroga 

kampaņas un kopīgas stratēģijas varētu 

uzlabot izpratni par nedeklarētu darbu. 

(12) Platformai būtu jāizmanto visi būtiskie 

informācijas avoti, jo īpaši pētījumi, 

tostarp pētījumi, kurus veikušas attiecīgās 

Savienības aģentūras, kas risina konkrētu 

iedzīvotāju grupu vajadzības, piemēram, 

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts, 

divpusējie nolīgumi starp dalībvalstīm un 

daudzpusējie sadarbības projekti, un jārada 

sinerģijas starp esošajiem ES līmeņa 

instrumentiem un struktūrām, lai 

palielinātu šo pasākumu atturošo vai 

preventīvo ietekmi. Dalībvalstu darbību 

operatīvo koordināciju varētu īstenot kā 

kopīgas mācības, profesionālapskates un 

risinājumus datu apmaiņai. Eiropas mēroga 

kampaņas un kopīgas stratēģijas varētu 
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uzlabot izpratni par nedeklarētu darbu. 

Pamatojums 

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta dalība ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu to, ka ES 

platforma ievēro dzimumu līdztiesības integrēto pieeju. Oficiālo darbvietu izveide ir īpaši 

svarīga no sieviešu viedokļa, jo viņu nodarbinātība atpaliek no stratēģijā „Eiropa 2020” 

nosprausto mērķu izpildes grafika — sieviešu nodarbinātības palielināšana ir ļoti svarīga, lai 

nodrošinātu viņu tiesības strādāt drošībā cilvēka cienīgos apstākļos, un ir uzskatāma par 

ekonomiskās izaugsmes dzinējspēku. 

 

 

 

Grozījums Nr.  6 

Lēmuma priekšlikums 

14. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(14) Lai vispusīgi un veiksmīgi risinātu 

nedeklarēta darba problēmu, dalībvalstīs 

jāīsteno politisko pasākumu kopums, kura 

īstenošanu atvieglo strukturēta sadarbība 
starp attiecīgajām iestādēm. Sadarbībā būtu 

jāiesaista visas tās valsts iestādes, kuras 

vada nedeklarēta darba novēršanas 

pasākumus un/vai pasākumus, lai atturētu 

no šāda darba, un/vai aktīvi piedalās šajos 

pasākumos. 

(14) Lai vispusīgi un veiksmīgi risinātu 

nedeklarēta darba problēmu, dalībvalstīs 

būtu jāīsteno politisko pasākumu kopums, 

ievērojot dzimumu līdztiesības integrēto 

pieeju un pamatojoties uz strukturētu 

sadarbību starp visām attiecīgajām 

struktūrām un dalībniekiem. Sadarbībā 

būtu jāiesaista visas tās struktūras un 

dalībnieki, kuri vada nedeklarēta darba 

novēršanas pasākumus un/vai pasākumus, 

lai atturētu no šāda darba, un/vai aktīvi 

piedalās šajos pasākumos. Īpaša uzmanība 

būtu jāpievērš slēptām vai nenovērtētām 

nedeklarēta darba jomām, piemēram, 

mājsaimniecības darba sektorā. 

 

 

Grozījums Nr.  7 

Lēmuma priekšlikums 

14.a apsvērums (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

 (14a) Platformas ietvaros būtu jāierosina 

pozitīvi pasākumi, piemēram, nodokļu 

atvieglojumi un pakalpojumu taloni, lai 

palīdzētu Savienības pilsoņiem likumīgi 

nodarbināt darba ņēmējus un pildīt savus 

pienākumus darba devēju lomā, tostarp 

sociālajās jomās, piemēram, attiecībā uz 

mājsaimniecības, tīrīšanas vai bērnu 

aprūpes pakalpojumiem. 
 

 

Grozījums Nr.  8 

Lēmuma priekšlikums 

16. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(16) Platformā būtu jāiesaista sociālie 

partneri ES līmenī, gan starpnozaru līmenī, 

gan tajās nozarēs, kurās nedeklarēts darbs 

ir plašāk izplatīts, un būtu jāsadarbojas ar 

attiecīgajām starptautiskajām 

organizācijām, piemēram, Starptautisko 

darba organizāciju (SDO) un Savienības 

decentralizētajām aģentūrām, īpaši 

Eurofound un Eiropas Darba drošības un 

veselības aizsardzības aģentūru. Eurofound 

un Eiropas Darba drošības un veselības 

aizsardzības aģentūras iesaistīšana 

platformas darbā novērotāju statusā 

nepaplašinās to pašreizējās pilnvaras. 

(16) Platformā būtu jāiesaista sociālie 

partneri ES līmenī, gan starpnozaru līmenī, 

gan tajās nozarēs, kurās nedeklarēts darbs 

ir plašāk izplatīts, jāpastiprina sociālais 

dialogs un būtu jāsadarbojas ar 

attiecīgajām starptautiskajām 

organizācijām, piemēram, Starptautisko 

darba organizāciju (SDO) un Savienības 

decentralizētajām aģentūrām, īpaši 

Eurofound, Eiropas Darba drošības un 

veselības aizsardzības aģentūru un Eiropas 

Dzimumu līdztiesības institūtu. 

Eurofound, Eiropas Darba drošības un 

veselības aizsardzības aģentūras un 

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 
iesaistīšana platformas darbā novērotāju 

vai dalībnieku statusā nepaplašinās to 

pašreizējās pilnvaras. 

Pamatojums 

Platforma ir nepārprotami jāuztver arī kā iespēja palīdzēt šiem darba ņēmējiem iekļauties 

likumīgajā darba tirgū, ņemot vērā, ka daudzi no viņiem ir sievietes, jo īpaši aprūpes darbu 

strādājošās sievietes. Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta dalība ir ļoti svarīga, lai 

nodrošinātu to, ka ES platforma ievēro dzimumu līdztiesības integrēto pieeju. Oficiālo 
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darbvietu izveide ir īpaši svarīga no sieviešu viedokļa, jo viņu nodarbinātība atpaliek no 

stratēģijā „Eiropa 2020” nosprausto mērķu izpildes grafika — sieviešu nodarbinātības 

palielināšana ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu viņu tiesības strādāt drošībā cilvēka cienīgos 

apstākļos, un ir uzskatāma par ekonomiskās izaugsmes dzinējspēku. 

 

Grozījums Nr.  9 

Lēmuma priekšlikums 

19. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(19) Platforma var izveidot darba grupas, 

lai izskatītu konkrētus jautājumus, un tai 

būtu jāvar paļauties uz profesionāļiem ar 

īpašām kompetencēm. 

(19) Platforma var izveidot darba grupas, 

lai izskatītu konkrētus jautājumus, 

piemēram, mērķtiecīgu politiku, kas 

vērsta uz neoficiālajā sektorā 

strādājošiem jauniešiem, veciem cilvēkiem 

vai sievietēm, jo īpaši sievietēm ar 

invaliditāti un imigrantēm, kā arī izpētītu 

nedeklarēta darba cēloņus, un tai būtu 

jāvar paļauties uz profesionāļiem ar īpašām 

kompetencēm. 

Pamatojums 

Darbs, ko veic privātās mājsaimniecībās, tostarp mājsaimniecības pakalpojumi, piemēram, 

telpu uzkopšana vai bērnu vai vecu cilvēku aprūpe, bieži vien nav reglamentēts, un to nereti 

veic sievietes. Jau no paša platformas darbības sākuma būtu jāparedz darba grupa par 

nedeklarētu darbu strādājošu sieviešu darba apstākļiem un ietekmi uz viņu sociālo 

apdrošināšanu. Ir svarīgi arī tas, lai platforma saprastu iemeslus, kāpēc darba ņēmēji 

uzņemas veikt nedeklarētus darbus vairākkārt, un lai dalībvalstis apspriestu politikas 

nostādnes, ar kurām šos iemeslus novērst. 

 

 

Grozījums Nr.  10 

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(2) Platformā piedalās: 2. Platformā ir līdzsvaroti pārstāvēti: 
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Grozījums Nr.  11 

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – 3. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(a) starpnozaru sociālo partneru pārstāvji 

Savienības līmenī, kā arī sociālie partneri 

no nozarēm, kurās plaši izplatīts 

nedeklarēts darbs, 

(a) starpnozaru sociālo partneru pārstāvji 

Savienības līmenī, kā arī sociālie partneri 

no nozarēm, kurās plaši izplatīts 

nedeklarēts darbs, tostarp Eiropas sieviešu 

apvienībām, 

 

Grozījums Nr.  12 

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – 3. punkts – b apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(b) pārstāvis no Eiropas Dzīves un darba 

apstākļu uzlabošanas fonda (Eurofound) un 

pārstāvis no Eiropas Darba drošības un 

veselības aizsardzības aģentūras (EU-

OSHA), 

(b) pārstāvis no Eiropas Dzīves un darba 

apstākļu uzlabošanas fonda (Eurofound) un 

pārstāvis no Eiropas Darba drošības un 

veselības aizsardzības aģentūras (EU-

OSHA), un pārstāvis no Eiropas 

Dzimumu līdztiesības institūta (EIGE), 

Pamatojums 

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta dalība ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu, ka ES platforma 

ievēro dzimumu līdztiesības integrēto pieeju. Oficiālo darbvietu izveide ir īpaši svarīga no 

sieviešu viedokļa, jo viņu nodarbinātība atpaliek no stratēģijā „Eiropa 2020” nosprausto 

mērķu izpildes grafika — sieviešu nodarbinātības palielināšana ir ļoti svarīga, lai 

nodrošinātu viņu tiesības strādāt drošībā cilvēka cienīgos apstākļos, un ir uzskatāma par 

ekonomiskās izaugsmes dzinējspēku. 

 

 

 

Grozījums Nr.  13 

Lēmuma priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – ievaddaļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

1. panta 1. punktā minētā platforma veicina 

ES un valsts tiesību aktu labāku īstenošanu, 

nedeklarēta darba izplatības samazināšanos 

un oficiālu darbvietu radīšanu, tādējādi 

izvairoties no darba kvalitātes 

pasliktināšanās, un veicina iekļaušanos 

darba tirgū un sociālo iekļaušanu: 

1. panta 1. punktā minētā platforma veicina 

ES un valsts tiesību aktu labāku īstenošanu, 

nedeklarēta darba izplatības samazināšanos 

un oficiālu darbvietu radīšanu, lai uzlabotu 

pāreju no neoficiālās uz oficiālo 

ekonomiku, tādējādi izvairoties no darba 

kvalitātes pasliktināšanās, un veicina 

iekļaušanos darba tirgū, dzimumu 

līdztiesību, iespēju vienlīdzību un sociālo 

iekļaušanu: 

Pamatojums 

Ir ļoti svarīgi uzlabot pāreju no neoficiālās uz oficiālo ekonomiku, jo īpaši tajās nozarēs, 

kurās pārsvarā strādā sievietes, piemēram, darbs mājsaimniecībās — tīrīšanas pakalpojumi, 

bērnu pieskatīšana un vecu cilvēku un invalīdu aprūpe. Šie darbi nav regulēti un bieži vien ir 

nestabili, bez sociālajām garantijām un nedeklarēti. 

 

 

Grozījums Nr.  14 

Lēmuma priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(c) palielinot sabiedrības izpratni par 

rīcības steidzamību un mudinot dalībvalstis 

pastiprināt pūliņus cīņā pret nedeklarētu 

darbu. 

(c) palielinot sabiedrības izpratni par 

rīcības steidzamību un mudinot dalībvalstis 

pastiprināt pūliņus cīņā pret nedeklarētu 

darbu, tostarp sociālajās jomās, kas ir 

mazāk dokumentētas un bieži netiek 

uzskatītas par nozarēm, kurās tiek veikts 

nedeklarēts darbs. 

 

 

 

Grozījums Nr.  15 

Lēmuma priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

 (ca) novēršot oficiālās ekonomikas 

darbvietu pārveidošanu par neoficiālām. 

 

 

 

Grozījums Nr.  16 

Lēmuma priekšlikums 

3. pants - 1. punkts - aa apakšpunkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

 (aa) piedāvā vienotu izpratni par 

nedeklarētu darbu, pieņemot skaidru 

nedeklarētā darba definīciju, kas atbilst 

darba tirgus realitātei; 

Pamatojums 

Pašreizējā definīcija ir pieņemta 1998. gadā, un tāpēc tā nevar veicināt šīs parādības pilnīgu 

sapratni un tās novēršanu visefektīvākajā veidā. Oficiālo darbvietu izveide ir īpaši svarīga no 

sieviešu viedokļa, jo viņu nodarbinātība atpaliek no stratēģijā „Eiropa 2020” nosprausto 

mērķu izpildes grafika — sieviešu nodarbinātības palielināšana ir ļoti svarīga, lai 

nodrošinātu viņu tiesības strādāt drošībā cilvēka cienīgos apstākļos, un ir uzskatāma par 

ekonomiskās izaugsmes dzinējspēku. 

 

 

Grozījums Nr.  17 

Lēmuma priekšlikums 

3. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

 (ca) sniedz ieteikumus par saskaņošanu 

visās dalībvalstīs, ņemot vērā dzimuma 

aspektu. 
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Grozījums Nr.  18 

Lēmuma priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(a) uzlabo zināšanas par nedeklarētu darbu, 

izmantojot kopīgas koncepcijas un 

mērījumu instrumentus un sekmējot 

kopējas salīdzinošas analīzes un saistītu 

attiecīgo rādītāju izmantošanu, 

(a) uzlabo zināšanas par nedeklarētu darbu, 

izmantojot kopīgas koncepcijas un 

mērījumu instrumentus un sekmējot 

kopējas salīdzinošas analīzes un saistītu 

attiecīgo rādītāju izmantošanu, tostarp ar 

dzimumu un vecumu saistītus rādītājus, 

Pamatojums 

ES darba tirgi ir segregēti no dzimumu viedokļa, un sieviešu darbu biežāk izmanto tādās 

nozarēs kā aprūpe mājās. Šis darbs ne tikai ir nedeklarēts, bet bieži vien ir arī mazāka 

perioda darbs ar īsāku darbalaiku, un vienlaikus par to arī maksā minimāli. Šāds darbs 

nenodrošina minēto sieviešu ekonomisko neatkarību. Tomēr pieejamo datu apjoms ir pārāk 

mazs, lai apstiprinātu tādu politikas nostādņu pareizību, ar kurām varētu risināt šo 

jautājumu, tostarp nav datu par migranšu stāvokli. 

 

 

Grozījums Nr.  19 

Lēmuma priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(c) izveido instrumentus, piemēram, 

zināšanu banku par dažādu 

praksi/pasākumiem, tostarp divpusējiem 

nolīgumiem, ko izmanto dalībvalstīs, lai 

novērstu nedeklarētu darbu un atturētu no 

tā, 

(c) izveido efektīvus instrumentus, 

piemēram, interaktīvu zināšanu banku, ko 

pārvalda Eurofound, par dažādu 

praksi/pasākumiem, tostarp divpusējiem 

nolīgumiem, ko izmanto dalībvalstīs, lai 

novērstu nedeklarētu darbu un atturētu no 

tā, lai veicinātu pāreju no neoficiālās uz 

oficiālo ekonomiku un pozitīvus 

pasākumus, ar kuriem mudina pilsoņus 

legāli nodarbināt tos cilvēkus, kas iepriekš 

strādāja nedeklarēti, 
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Pamatojums 

Eurofound pašreizējā datubāze tiek uzskatīta par noderīgu rīku. Datubāzes pārveide par 

interaktīvu zināšanu banku būtu vēl lietderīgāka, ļaujot atvieglot pieredzes un labas prakses 

apmaiņu un nodrošinot aktualizētu, objektīvu, ticamu un salīdzināmu informāciju. Šā iemesla 

dēļ atzinuma sagatavotāja aicina Eiropas Komisiju Eurofound ietvaros izveidot zināšanu 

banku, lai atbalstītu Eiropas platformu un uzlabotu sadarbību nedeklarēta darba novēršanā 

un atturēšanā no tā, paredzot to aģentūrai kā papilduzdevumu. 

 

Grozījums Nr.  20 

Lēmuma priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – d apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(d) pieņem nesaistošas vadlīnijas 

inspektoriem, labas prakses rokasgrāmatas 

un kopīgus principus par pārbaudēm, lai 

apkarotu nedeklarētu darbu, 

(d) pieņem nesaistošas vadlīnijas 

inspektoriem, labas prakses rokasgrāmatas 

un kopīgus principus par pārbaudēm, ar ko 

apkaro nedeklarētu darbu un kas ir 

visaptveroši no sieviešu un vīriešu darba 

apstākļu atšķirības viedokļa, 

Pamatojums 

Šis aspekts arī ir minēts Eiropas Parlamenta rezolūcijā par efektīvām darba inspekcijām kā 

stratēģiju darba apstākļu uzlabošanai Eiropā, kurā ir norādīts uz to, ka stratēģijā „Eiropa 

2020” ir vērsta uzmanība uz pieprasījumu pēc sievietēm darba tirgū. 

 

Grozījums Nr.  21 

Lēmuma priekšlikums 

4. pants – 2. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(2) Pildot savus uzdevumus, platforma 

izmantos visus attiecīgos informācijas 

avotus, tostarp pētījumus un daudzpusējas 

sadarbības projektus, un ņems vērā 

attiecīgos Savienības instrumentus un 

struktūras, kā arī pieredzi, kas gūta 

attiecīgos divpusējos nolīgumos. Tā 

izveidos attiecīgu sadarbību ar Eurofound 

(2) Pildot savus uzdevumus, platforma 

ņem vērā integrētu pieeju dzimumu 

līdztiesībai un izmanto visus attiecīgos 

informācijas avotus, tostarp pētījumus un 

daudzpusējas sadarbības projektus, un 

ņems vērā attiecīgos Savienības 

instrumentus un struktūras, kā arī pieredzi, 

kas gūta attiecīgos divpusējos nolīgumos. 

Tā izveido attiecīgu sadarbību ar 
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un EU-OSHA. Eurofound, jo īpaši saistībā ar interaktīvas 

zināšanu bankas izveidi kā aģentūras 

papildu pienākumu, EU-OSHA un EIGE. 

Pamatojums 

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta dalība ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu to, ka ES 

platforma ievēro dzimumu līdztiesības integrēto pieeju. Oficiālo darbvietu izveide ir īpaši 

svarīga no sieviešu viedokļa, jo viņu nodarbinātība atpaliek no stratēģijā „Eiropa 2020” 

nosprausto mērķu izpildes grafika — sieviešu nodarbinātības palielināšana ir ļoti svarīga, lai 

nodrošinātu viņu tiesības strādāt drošībā cilvēka cienīgos apstākļos, un ir uzskatāma par 

ekonomiskās izaugsmes dzinējspēku. 

 

 

Grozījums Nr.  22 

Lēmuma priekšlikums 

5. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(1) Katra dalībvalsts norīko vienu vienotu 

kontaktpunktu kā platformas dalībnieku. 

Dalībvalstis var norīkot arī vienu 

aizstājēju. 

1. Katra dalībvalsts norīko vienu vienotu 

kontaktpunktu kā platformas dalībnieku. 

Dalībvalstis var norīkot arī vienu 

aizstājēju. Abos gadījumos tiek ievērots 

dzimumu līdzsvars. 

 

 

Grozījums Nr.  23 

Lēmuma priekšlikums 

6. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(1) Sociālo partneru pārstāvji starpnozaru 

līmenī, kā arī no nozarēm, kurās 

nedeklarēts darbs ir plaši izplatīts, var 

piedalīties platformas sanāksmēs kā 

novērotāji saskaņā ar procedūrām, ko 

noteikušas to organizācijas. 

1. Sociālo partneru pārstāvji starpnozaru 

līmenī un no sieviešu apvienībām, kas 

pārstāv nozares, kurās nedeklarēts darbs ir 

plaši izplatīts, var piedalīties platformas 

sanāksmēs kā novērotāji saskaņā ar 

procedūrām, ko noteikušas to 

organizācijas. 
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Grozījums Nr.  24 

Lēmuma priekšlikums 

6. pants – 2. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(a) ne vairāk kā 8 novērotāji, kas pārstāv 

sociālos partnerus starpnozaru līmenī 

(vienādi sadalot darba devēju un darba 

ņēmēju organizācijas), 

(a) ne vairāk kā 8 novērotāji, kas 

līdzsvarotā veidā pārstāv sociālos partnerus 

starpnozaru līmenī (vienādi sadalot darba 

devēju un darba ņēmēju organizācijas), 

 

 

Grozījums Nr.  25 

Lēmuma priekšlikums 

6. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(b) ne vairāk kā 10 novērotāji, kas pārstāv 

sociālos partnerus nozarēs, kurās 

nedeklarēts darbs ir plaši izplatīts (vienādi 

sadalot darba devēju un darba ņēmēju 

organizācijas). 

(b) ne vairāk kā 10 novērotāji, kas 

līdzsvarotā veidā pārstāv sociālos partnerus 

nozarēs, kurās nedeklarēts darbs ir plaši 

izplatīts (vienādi sadalot darba devēju un 

darba ņēmēju organizācijas). 

 

 

Grozījums Nr.  26 

Lēmuma priekšlikums 

7. pants – 1. punkts  

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(1) Komisija koordinē platformas darbu un 

vada tās sanāksmes. 

1. Komisija koordinē platformas darbu. 

Platformas darbu organizē šādi:  

 (a) katru platformas sanāksmi vada divi 

tās locekļu pārstāvji, kuri ir vīrietis un 

sieviete no dažādām dalībvalstīm; 

 (b) priekšsēdētājiem palīdz divi 

priekšsēdētāja vietnieki, kuri ir vīrietis un 

sieviete no dažādām dalībvalstīm; 

 (c) priekšsēdētāji un priekšsēdētāja 

vietnieki veido biroju; 
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 (d) birojs sagatavo un organizē platformas 

darbu sadarbībā ar Komisijas dienestiem, 

kuri darbojas kā sekretariāts. 

 

 

Grozījums Nr.  27 

Lēmuma priekšlikums 

7. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(b) platformas divu gadu darba 

programmu, kurā cita starpā sīki izklāstīti 

tās uzdevumi un pienākums sniegt 

regulārus ziņojumus par platformu ik pēc 

diviem gadiem, 

(b) platformas divu gadu darba 

programmu, kurā cita starpā sīki izklāstīti 

tās uzdevumi un pienākums sniegt 

regulārus ziņojumus par platformu ik pēc 

diviem gadiem, ziņojuma sagatavošanā 

ņemot vērā dzimuma aspektu, 

 

 

Grozījums Nr.  28 

Lēmuma priekšlikums 

7. pants – 2. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(c) lēmumu par darba grupu izveidi, lai 

izskatītu jautājumus, kas minēti platformas 

darba programmās. Šādas darba grupas 

likvidē, tiklīdz tās ir izpildījušas izvirzītos 

uzdevumus. 

(c) lēmumu par darba grupu, kurās 

jānodrošina līdzsvarota pārstāvība, 
izveidi, lai izskatītu jautājumus, kas minēti 

platformas darba programmās. Šādas darba 

grupas likvidē, tiklīdz tās ir izpildījušas 

izvirzītos uzdevumus. 

 

Grozījums Nr.  29 

Lēmuma priekšlikums 

7. pants – 3. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(3) Ekspertus ar īpašām zināšanām par 

apspriežamo jautājumu katrā atsevišķā 

gadījumā var uzaicināt piedalīties 

(3) Ekspertus ar īpašām zināšanām par 

apspriežamo jautājumu vai tad, ja tematam 

ir nepieciešama dzimumu līdztiesības 
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platformas vai darba grupas apspriedēs, ja 

tas ir lietderīgi un/vai nepieciešams. 
integrēšanas pieeja, izvēlas saskaņā ar 

dzimumu līdzsvara principu un katrā 

atsevišķā gadījumā var uzaicināt piedalīties 

platformas vai darba grupas apspriedēs, ja 

tas ir lietderīgi un/vai nepieciešams. 

Pamatojums 

Kaut arī ES platformā dzimumu jautājumu varētu arī konkrēti neapspriest, tomēr tas var tikt 

aplūkots, analizējot citus jautājumus, ja šķiet, ka atšķiras to ietekme uz vīriešiem un sievietēm 

— Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta dalība varētu nodrošināt šādu ES platformas 

dzimumu līdztiesības integrēto pieeju. 
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